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ملاذا تسعى الكلية للحصول على اإلعتماد .

املزايا التي حت�صل عليها الكلية بعد احل�صول على �شهادة الإعتماد .
م�صطلحات الدليل .
مراجع .
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كلمة الأ�ستاذ الدكتور  /جربان القحطاين
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

�إن تطبي��ق معايري اجلودة يف التعليم ال�صي��ديل �أ�صبح ذا �أهمية ق�صوى لتخريج �صيادلة على
م�ستوى متميز من �أجل زيادة القدرة التناف�سية لهم يف �سوق العمل املحلي و الدويل.
لذلك حر�صت اجلامعة على �إن�ش��اء وحدة التطويرواجلودة بكلية ال�صيدلة ك�أحد الوحدات
الفرعي��ة م��ن عم��ادة التطوير واجل��ودة بجامعة جن��ران به��دف الإرتقاء مب�س��توى مهارات
�أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س و املحا�ضرين و حتقيق جودة الربنامج الدرا�س��ي بكلي��ة ال�صيدلة و
كذلك اجلهاز الإداري �ضمان ًا لك�س��ب ثقة املجتمع يف املخرجات التعليمية للربنامج الدرا�س��ي
بالكلية.
وت�س��عى الكلي��ة �إىل ن�ش��ر ثقافة اجلودة و توفري متطلب��ات التطوير امل�س��تمر للكلية و القيام
بالأبح��اث العلمية الالزمة خلدمة املجتمع و حتقيق م�س��توى متميز خلريجي الكلية و زيادة
القدرة التناف�سية خلريجي كلية ال�صيدلة جامعة جنران.
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كلمة عميد كلية ال�صيدلة
الدكتور� /سعد بن �أحمد القحطاين

لقد �إنت�شرت فكرة اجلودة وتطبيقها على نطاق وا�سع يف كثري من املجاالت اخلدمية كال�صناعة وال�صحة والتعليم .وخا�صة
التعلي��م الع��ايل حي��ث �أن ج��ودة التعلي��م مفه��وم وتطبي��ق ت�صنع��ة امل�ؤ�س�س��ات واملنظمات وت�ضح��ي من �أجل��ه بالوقت واجلهد
وامل��ال .وال تتحق��ق ج��ودة التعلي��م �إال م��ن خالل وجود �سيا�س��ة وا�ضح��ة وحمددة للجودة ال�ش��املة وكف��اءة التنظيم الإداري
للم�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة� .إ�ضاف��ة �إىل تفعي��ل نظ��ام املتابع��ة والتق��ومي لتف��ادي الوق��وع يف الأخط��اء و�إ�ص�لاح م��ا ق��د يق��ع م��ن
التق�صري والأخطاء خالل امل�سرية التعليمية.
وحر�ص��ا م��ن جامع��ة جن��ران عل��ى تطبي��ق معاي�ير اجل��ودة يف جمي��ع وح��دات وكلي��ات اجلامع��ة لت�صب��ح م�ؤ�س�س��ة �أكادميي��ة
ذات مكان��ة مرموق��ة علمي �اً وبحثي �اً فق��د قام��ت ب�إن�ش��اء عم��ادة للتطوي��ر واجل��ودة للنهو�ض بج��ودة التعليم داخ��ل براجمها
ولتحقي��ق خمرج��ات التعل��م الت��ي تر�ض��ي وتخ��دم املجتم��ع وحتق��ق متطلب��ات �س��وق العم��ل .ومن ه��ذا املنطلق ن�ش ��أت وحدة
التطوي��ر واجل��ودة بكلي��ة ال�صيدل��ة لتطبي��ق �أف�ض��ل معاي�ير اجل��ودة يف العملي��ة التعليمي��ة والعم��ل الإداري بالإ�ضاف��ة �إىل
املتابع��ة والإ�ش��راف والتق��ومي والتطوي��ر امل�س��تمر وكذل��ك و�ض��ع اخلط��ط الإ�س�تراتيجية للتطوير مب��ا يع��ود بالفائدة على
من�سوبي الكلية من طالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س و�إداريني.
�إن كلي��ة ال�صيدل��ة يف ظ��ل الدع��م ال��ذي تلق��اه م��ن �إدارة اجلامع��ة املوق��رة وم��ن مع��ايل املدي��ر الأ�س��تاذ الدكت��ور /حممد بن
ابراهي��م احل�س��ن ،ت�س��عى جاه��دة لأن تك��ون يف مقدم��ة الكلي��ات الت��ي تع��ول عليه��ا اجلامع��ة يف خدم��ة �أبن��اء ه��ذا الوط��ن يف
جمي��ع املج��االت التعليمي��ة والبحثية واخلدمة املجتمعية و�أن حتقق الأهداف الطموحه التي و�ضعتها وزارة التعليم العايل
للو�ص��ول �إىل املكان��ة املرموق��ة الت��ي ر�س��متها لن��ا حكومتن��ا الر�ش��يدة يف ظ��ل خ��ادم احلرمني ال�ش��ريفني وويل عه��ده األمني
والتي بذلت وتبذل الغايل والنفي���س يف دعم هذا القطاع .بيد �أن هذا الهدف ال يتحقق �إال بتظافر اجلهود فهو يحتاج �إىل
املزيد من العمل الد�ؤوب والبحث واملمار�سات امليدانية وامل�شاركة املجتمعية لتتحقق ر�سالة الكلية و�أهدافها .و�إنطالقاً من
�إدراك الكلية بامل�س ��ؤولية املناطة على عاتقها فقد �إ�س��تطاعت على مدى ال�س��نوات القليلة املا�ضية �أن ت�س��توعب كل ما يطر�أ
م��ن امل�س��تجدات واملتغ�يرات يف م�س�يرتها التعليمي��ة .كم��ا �أنه��ا ت�ش��هد حالي �اً حرك��ة د�ؤوب��ه لالنطالق نح��و التمي��ز والريادة
يف جت�س��يد �إ�س�تراتيجية اجلامع��ة املوق��رة يف بن��اء منظوم��ة اجلودة ال�ش��املة وحتقي��ق الإعتماد الأكادميي .هذا ون�س ��أل اهلل
التوفيق وال�سداد ملا يحبه وير�ضاه .
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كلمة األستاذ الدكتور /محمود محمد ابراهيم عبد العال
م�شرف وحدة التطوير واجلودة بكلية ال�صيدلة

�أبنائي طالب كلية ال�صيدلة
نتقدم لكم بخال�ص التهنئة القلبية مبنا�سبة بدء الف�صل الدرا�سي وي�سعدنا �إ�صدار هذا الدليل من وحدة
التطويرواجلودة بكلية ال�صيدلة ليكون مبثابة املر�ش��د لو�صف الطريق ملن�س��وبي كلية ال�صيدلة من �أجل
حتقي��ق معايرياجل��ودة طبق �اً ملعاي�ير الهيئة الوطنية للتق��ومي والإعتماد الأكادمي��ي ,ولتو�ضيح دوركم يف
منظومة �إدارة جودة التعليم داخل الكلية مل�ساعدتها للح�صول على الإعتماد .
واهلل وىل التوفيق,,,
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مقدمة
تبنت جامعة جنران �إ�سرتاتيجية لتح�سني و تطوير �أداء خمرجات التعليم بكليات اجلامعة لتحقيق ذلك
فق��د مت �إن�ش��اء وح��دات التطوي��ر واجل��ودة بالكلي��ات للإرتقاء باملهارات التدري�س��ية والبحثي��ة و التدريبية
لأع�ضاء هيئة التدري�س و الطالب و الإرتقاء مب�ستوى جودة الربامج التعليمية مبا يتوافق مع متطلبات
الهيئة الوطنية للتقومي و الإعتماد الأكادميي باململكة العربية ال�سعودية.
وته��دف الوح��دة بالكلي��ة �إىل ن�ش��ر ثقافة اجل��ودة و توفري مقومات التطوير امل�س��تمر للربنامج الدرا�س��ي
لط�لاب مرحل��ة البكالوريو���س بالكلي��ة متهي��داً للح�ص��ول عل��ى الإعتم��اد الوطن��ي م��ن الهيئ��ة الوطني��ة
للتق��ومي و الإعتم��اد الأكادمي��ي باململكة العربية ال�س��عودية و ذلك للإرتقاء بخريجي الكلية �إىل م�س��توى
التميز و القدرة التناف�سية يف �سوق العمل املحلي و االقليمي.
ل��ذا ي�س��عدنا �أن ن�ض��ع ه��ذا الدلي��ل يف �أي��دي �أبناءن��ا الط�لاب و�أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س والعامل�ين بالكلية
�آملني �أن يجدوا فيه ما يجيب عن ت�سا�ؤالتهم حول جودة التعليم و دوره يف رفع م�ستوى الأداء بالكلية.
وفقنا اهلل جميعاً ملا فيه خدمة املجتمع و الوطن.
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اجلودة يف التعليم العايل « ماذا تعني؟ »
اجل��ودة �أح��د �أه��م الو�س��ائل و الأ�س��اليب لتح�س�ين نوعي��ة التعلي��م و الإرتقاء مب�س��توى �أدائ��ه يف الع�صر
احل��ايل ال��ذي مل تع��د اجل��ودة ترف �اً ترن��و �إلي��ه امل�ؤ�س�س��ات التعليمية �أو بدي� ً
لا ت�أخذ به �أو ترتك��ه الأنظمة
التعليمية بل �أ�صبح �ضرورة ملحة متليها حركة احلياة املعا�صرة و هي دليل على روح التجديد و التح�سني
امل�ستمر لدى امل�ؤ�س�سة التعليمية.
و اجل��ودة يف التعلي��م ت�ش��مل جمي��ع وظائ��ف التعلي��م و �أن�ش��طته مث��ل (املناه��ج الدرا�س��ية  -الربام��ج
التعليمي��ة  -البح��وث العلمي��ة  -الط�لاب  -املب��اين و املراف��ق و التجهي��زات  -توف�ير اخلدم��ات للمجتم��ع
املحلي  -التعلم الذاتي  ..............الخ)
فالطال��ب عندم��ا ينت�س��ب �إىل الكلي��ة ف�إن��ه بذل��ك يوق��ع عق��داً �أدبي �اً م��ع القائم�ين عل��ى تل��ك امل�ؤ�س�س��ة
التعليمي��ة الت��ي �سيدر���س فيه��ا  ،و ه��ذا العق��د يت�ضمن �إلتزام الكلي��ة بتقدمي تو�صيف للمع��ارف واملهارات
الت��ي �سيكت�س��بها الطال��ب خالل �س��نوات درا�س��ته  ،و تهيئة العملي��ة التعليمية داخل الكلي��ة لتتيح للطالب
�إكت�ساب تلك املعارف و املهارات  ،و هذا هو جوهر اجلودة يف التعليم العايل.
فج��ودة التعلي��م ه��ي ج��ودة خمرج��ات العملي��ة التعليمي��ة وهنا يربز عامل املناف�س��ة ب�ين اخلريجني ،و
كيفي��ة تق��دمي اخلري��ج �إىل جه��ات العم��ل .و لتحقي��ق ه��ذا اله��دف الب��د م��ن و�ض��ع موا�صف��ات للخري��ج و
الت��ي ت�س��عى الكلي��ة �إىل حتقيقه��ا في��ه عن��د �إنتهائه من الربنام��ج التعليمي ،وقد و�ضع��ت الكلية عدداً من
املوا�صفات العامة للخريج من �أهمها:
 -1الثقة بالنف�س.
� -2أن تكون لديه القدرة على حماورة الأخرين و �إقناعهم.
� -3أن يتحلى بالتفكري النقدي ال�سليم البناء.
� -4أن يواكب التطورات العلمية و التقنية احلديثة يف جمال تخ�ص�صه.
� -5أن يتمتع مبهارات بحثية وا�سعة.
� -6أن تكون لديه معرفة وا�سعة و �شاملة يف جمال تخ�ص�صه.
� -7أن يكون قادراً على العمل �ضمن فريق.
� -8أن تكون لديه القدرة على املبادرة و ت�شخي�ص امل�شكالت و �إتخاذ القرار.
� -9أن يكون قادراً على الإندماج يف املجتمع.
� -10أن يكت�سب مهارات الإت�صال مع الأخرين.
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� -11أن يحرتم �أخالقيات مهنته.
� -12أن يحرتم البيئة التي يعي�ش فيها  ،و يحافظ عليها.
� -13أن يكون �إنتما�ؤه لوطنه و �أن تكون كليته حمل �إحرتام و تقدير منه.

النتائج املتوقعة من تطبيق اجلودة يف كلية ال�صيدلة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

ر�ؤية و ر�سالة و �أهداف وا�ضحة و حمددة.
اخلطة الإ�سرتاتيجية للكلية متوفرة و مبنية على �أ�س�س علمية.
�ضبط و تطوير النظام الإداري يف الكلية نتيجة و�ضوح الأدوار و حتديد امل�س�ؤوليات
وعدم تداخلها.
معايري جودة حمددة جلميع جماالت العمل يف الكلية (�أكادميية  ،بحثية  ،خدمية � ،إدارية ،
مالية .............الخ).
الإرتقاء مب�ستوى الطالب يف جميع اجلوانب اجل�سمية و العقلية و الإجتماعية
و النف�سية و الدينية.
�آلية وا�ضحة و حمددة و معلنة ل�ضبط �شكاوي و م�شكالت الطالب و الإقالل منها وو�ضع
احللول املنا�سبة لها.
زيادة الكفاءة التعليمية و رفع م�ستوى الأداء جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س و املحا�ضرين
واملعيدين و الإداريني يف الكلية.
توفري جو من التفاهم و التعاون و العالقات الإن�سانية ال�سليمة بني جميع العاملني بالكلية.
متكني الكلية من حتليل امل�شكالت بالطرق العلمية ال�صحيحة و التعامل معها من خالل
الإجراءات الت�صحيحية و الوقائية ملنع حدوثها م�ستقب ُ
ال.
الرتابط و التكامل بني جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني يف الكلية و العمل بروح
الفريق الواحد.
الإرتقاء لتحقيق املعايري القيا�سية مما ي�ؤدي �إىل خريج متميز يناف�س يف �سوق العمل.
حتقيق العدالة و عدم التمييز.
الوفاء مبتطلبات الطالب واملجتمع املحيط.
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جودة التعليم م�س�ؤولية اجلميع
�إن حتقي��ق م�س��توي متمي��ز جل��ودة التعلي��م بالكلية ال ميك��ن �أن يتحقق �إال بت�ضافر جه��ود جميع العاملني
بها وم�ش��اركة فعالة من جانب الطالب ومن جانب اخلريجني و �س��وق العمل واملجتمع وعند ذلك ميكن
القول �أن كلية ال�صيدلة بكادريها الإداري والأكادميي تلعب الدور الفاعل يف حتقيق معادلة جودة التعليم
ال�صيديل باململكة العربية ال�سعودية.
�إن ج��ودة التعلي��م ال�صي��دىل متث��ل م�صلحة م�ش�تركة للطالب وامل�ؤ�س�س��ة التعليمي��ة واملجتمع و لكل منهم
دور حمدد فيها كما يلي:

دور الكلية يف �ضبط اجلودة بالتعاون مع عمادة التطويرواجلودة باجلامعة
�إن�شاء وحدة التطوير واجلودة بالكلية و حتديد الهيكل التنظيمي لها حيث متثل وحدة التطوير واجلودة
الآلية التي من خاللها يتم �إن�شاء نظام م�ستمر لإدارة اجلودة بالكلية و �إعدادها للح�صول على الإعتماد.
و ت�شمل جماالت عمل الوحدة الأن�شطة الرئي�سية التالية بالتن�سيق مع �إدارة الكلية:
تطبيق �إ�سرتاتيجية اجلامعة فيما يخت�ص باجلودة على م�ستوى الكلية و التي ت�شمل الر�ؤية
-1
والر�سالة و الغايات و الأهداف و كذلك التوجيهات ال�صادرة عن عمادة التطوير واجلودة
باجلامعة بهذا اخل�صو�ص.
�	-2إن�شاء قاعدة معلومات متكاملة لتقومي و�إدارة اجلودة بالكلية.
متابعة �أن�شطة تقومي الأداء و �إدارة اجلودة بالأق�سام العلمية و الإدارية املختلفة بالكلية.
-3
تقدمي تقارير دورية و �سنوية �إىل عمادة التطوير واجلودة باجلامعة.
-4
تقدمي �أدلة �إر�شادية و خدمات �إ�ست�شارية للأق�سام العلمية و الإدارات املختلفة بالكلية فيما
-5
يتعلق ب�إدارة وحدة التطوير واجلودة.
العمل مع كافة الأق�سام العلمية و الإدارات املخت�صة بالكلية على تهيئة الكلية و �إعدادها ملرحلة
-6
الإعتماد.
القيام بن�شاط �إعالمي وا�سع داخل الكلية و خارجها لرت�سيخ ثقافة تقومي الأداء و �إدارة
-7
اجلودة.
�	-8إن�شاء وحدة متابعة للخريجني.
توفري البيئة املنا�سبة التي تعمل على ت�شجيع العمل بروح الفريق الواحد.
-9
تتيح للطالب تقدمي �شكواهم ب�صورة منفردة �أو جماعية مع �ضمان �إحرتام اخل�صو�صية
-10
و ال�سرية و تقدمي احللول يف الوقت املنا�سب ودون ت�أخري.
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-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22

-23

تو�صيف الربامج الأكادميية و املقررات الدرا�سية بالكلية قبل بداية كل ف�صل درا�سي و �إعداد
تقرير الربامج و املقررات الدرا�سية بالكلية يف نهاية كل ف�صل درا�سي.
تتيح لأع�ضاء هيئة التدري�س و العاملني و الطالب امل�ساهمة يف �صنع القرار.
التقييم الدوري ملدى فاعلية �آليات حت�سني الربامج الأكادميية واملقررات التعليمية
والبحثية واخلدمات الطالبية واملكتبية واخلدمات امل�ساندة للتعلم وخدمة املجتمع.
توفر املناهج الدرا�سية املتطورة التي تواكب تطورات الع�صر والت�أكد من جودتها و�إجراء
التح�سني امل�ستمر لها.
توفر الأنظمة املحددة واملعلنة والعادلة لتقومي الطالب.
توفر �إجراءات وا�ضحة ت�ضمن تزويد الطالب بتغذية راجعة حول م�ستوى �أدا�ؤهم من �أجل
تعزيز التعليم والتعلم.
توفري ميثاق �أخالقي للكلية.
الإرتقاء مب�ستوى �أع�ضاء هيئة التدري�س و الهيئة املعاونة يف الكلية يف كافة التخ�ص�صات دون
التمييز بني تخ�ص�ص و �آخر.
العمل على و�ضع �أ�س�س و معايري و �آليات لإختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س و اإللتزام الكامل
بهذه الأ�س�س و تطبيقها.
تنمية مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س و معاونيهم حول �إدارة اجلودة و ما يتعلق بها.
العمل على توفري قاعات وخمتربات تدري�س مزودة بالأدوات والتجهيزات الالزمة.
رفع م�ستوى البحث العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س عن طريق عقد الدورات املتخ�ص�صة
لأع�ضاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة ل�صقل املهارات البحثية لديهم وعقد امل�ؤمترات
الداخلية و امل�شاركة فيها و�إ�صدار الن�شرات واملجالت املتخ�ص�صة ودعم امل�ؤلفات العلمية
والباحثني ودعوة امل�ؤ�س�سات العلمية والداعمة للم�شاركة يف عملية البحث العلمي.
توفري مكتبة متكاملة متنوعة �شاملة جلميع التخ�ص�صات يف الكلية مع توفري التجهيزات
والكوادر الفنية املتخ�ص�صة خلدمة رواد املكتبة .و كذلك توفري نظام �إلكرتوين للبحث
عن املعلومات يف املكتبة �إ�ضافة �إىل املكتبات الإلكرتونية.
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-25
-26

توفري املرافق املتكاملة التي يحتاجها الطالب يف يومهم الدرا�سي و املتمثلة يف املالعب
و املطاعم و املعار�ض و القاعات و ال�صاالت الريا�ضية و غريها.
الإهتمام ب�ضرورة �إ�شراك الطالب يف امل�شكالت التي تتعر�ض لها الكلية و ذلك لتفعيل دورهم.
الإهتمام بعمل �سجل امل�شاركة املجتمعية و �إمكانية الإ�ستفادة منها يف تطوير التعليم على
�أن يت�ضمن هذا ال�سجل اخلطة و الربنامج الزمني للم�شاركة املجتمعية على مدار العام
الدرا�سي كما يت�ضمن �إ�سهامات الكلية يف خدمة املجتمع املحلي املحيط باجلامعة و كذلك
�إ�سهامات املجتمع املحلي يف خدمة الكلية.

دور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال توجيه الطالب و �إر�شادهم
-1
-2
-3
-4

-5

مراعاة الفروق الفردية بني الطالب.
ربط اجلوانب العلمية باجلوانب التطبيقية مبا يحقق التكامل يف تدري�س املقرر الدرا�سي.
امل�ساهمة يف عالج م�شكلة الت�أخر الدرا�سي يف موادهم الدرا�سية.
التعاون مع املر�شد الأكادميى يف تنفيذ بع�ض الربامج املقرتحة لعالج بع�ض امل�شكالت
الدرا�سية �أو الإجتماعية التي تعرت�ض الطالب.
تزويد املر�شد الأكادميى �أو وكيل الكلية املخت�ص بتقرير دوري عن م�ستوى الطالب التح�صيلي
يف املقررات الدرا�سية مع تقدمي تقرير يو�ضح املالحظات ال�شخ�صية وال�سلوكية الطارئة على
الطالب بجميع فئاتهم من املتفوقني و املوهوبني و املت�أخرين درا�سياً و ذوي احلاالت اخلا�صة.

دور املر�شد الأكادميي يف جمال توجيه الطالب و�إر�شادهم
-1

-2
-3

ح�صر الطالب املت�أخرين درا�سياُ من واقع نتائج تقومي الطالب يف العام ال�سابق ومعرفة
الأ�سباب التي �أدت �إىل ت�أخر كل طالب درا�سياً ومتابعتهم �أو ًال ب�أول خالل العام الدرا�سي
والك�شف املبكر لأ�سباب تعرثهم .
مراجعة نتائج العام املا�ضي وح�صر الطالب الرا�سبني و التعرف على الطالب متكرري
الر�سوب و املواد التي يتكرر فيها ر�سوب الطالب مع عقد جل�سات لهم لتوجيههم
وحل م�شكالتهم.
التعرف على امل�شكالت الرتبوية و التعليمية و النف�سية والإجتماعية التي تتعلق بالطالب
و التفكري اجلاد يف و�ضع احللول املمكنة لها.
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دور الطالب يف �ضبط اجلودة بالكلية

-1
-

-

-

-٢

يعترب الطالب عام ً
ال هاماً يف حت�سني التعليم والتعلم بالكلية .و تقوم الكلية من خالل وحدة
التطوير واجلودة بالأخذ يف الإعتبار ما يلي.
التغذية الراجعة من الطالب ( )Student Feed Backعن طريقة العر�ض
( )Presentationواملحتوى (( Contentو تقدمي تقييم () Assessment
لعملية التدري�س.
يف نهاية كل مقرر يطلب من الطالب �أن ي�ستويف �إ�ستبيان تغذية راجعة ي�شمل بع�ض اال�سئلة
املعدة �سلفاً مع �إعطاء م�ساحة لإ�ضافة بع�ض التعليقات املكتوبة.
تقوم وحدة التطويرواجلودة بتحليل نتائج هذه التغذية الراجعة ورفعها �إىل عميد الكلية
والذي يرفعه �إىل من�سق الق�سم ومنه �إىل من�سق املقرر ومن ي�شاركونه التدري�س.
يقوم من�سق املقرر بدعوة من ي�شاركونه تدري�س املقرر للإجتماع لو�ضع مقرتح خطة لتطويره
بناء على هذه التغذية الراجعة.
يقوم من�سق املقرر ب�إدراج مقرتح خطة التطوير هذه يف البند اخلا�ص بها بنموذج التقرير
ال�سنوي للمقرر ( )Course Annual Reportعند �إعداده له.
تعقد �إجتماعات مراجعة املقررات ( )Course Review Meetingsبنهاية كل ف�صل
درا�سي بدعوة من من�سق كل ق�سم من الأق�سام العلمية بالكلية ملن�سقي املقررات للإجتماع
لو�ضع خطة العمل لتطويراملقررات الدرا�سية للق�سم يف �ضوء مقرتحات خطط تطوير
املقررات.
يدرج من�سق الربنامج خطط التطويراملقرتحة من الأق�سام العلمية يف التقرير ال�سنوي
للربنامج ( )Program Annual Reportطبقاً للنموذج املعد لذلك.
يتم رفع التقرير ال�سنوي للربنامج �إىل وكيل الكلية املخت�ص ثم �إىل عميد الكلية وتقوم وحدة
التطويرواجلودة ب�إعداد التقرير ال�سنوي للكلية ( )Faculty Annual Reportبناءاً
على بيانات تقارير الربامج التي تقدمها �أق�سام الكلية و منها تقرتح خطة التطوير ال�شاملة
للكلية و ترفعها �إىل عميد الكلية الذي يحيلها بدوره �إىل جمل�س الكلية لتحديد الأولويات يف
خطة الإ�صالح و �إعتمادها ثم رفعها �إىل الأق�سام العلمية للتنفيذ ثم تقوم وحدة التقومي
واجلودةمبتابعة التنفيذ يف العام التايل ورفع تقرير لعميد الكلية عن ذلك .
مراقبة تنفيذ اجلدول التدري�سي و تنفيذ التقومي الدرا�سي من قبل �إدارة الق�سم تنفيذاً
دقيقاً.
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-٣
-٤
-٥
-٦

تقومي التجهيزات املعملية والبيئة التعليمية عموماً من خالل �إ�ستمارة خا�صة بذلك.
تقومي الأن�شطة واخلدمات الطالبية من خالل �إ�ستمارة معدة لذلك.
للطالب حق التعبري عن ر�أيه بالعملية الإمتحانية وتقوميها بطريقة مو�ضوعية للم�ساعدة
يف تطوير املادة.
للطالب دور فعال و قوي يف التطوير من خالل م�شاركته يف �أن�شطة وحدة التطوير واجلودة
(�إعداد بحوث  -ندوات  -م�ؤمترات  -ور�ش عمل � -إ�ستبانات  -امل�شاركة يف جلان  -م�شاريع ).

دور الأطراف املجتمعية

املجتم��ع امل��دين (النقاب��ة العامة لل�صيادلة  -رجال الأعمال  -جهات التوظيف التي يق�صدها اخلريجون
 ....ال��خ) ه��و �أح��د �أهم الأطراف امل�س ��ؤولة ع��ن تقييم الكلية و خمرجاتها و عن تق��دمي التغذية الراجعة
للكلية عن �سيا�س��تها وقراراتها وم�س��توى اخلريج واملنتج البحثي اخلا�ص بها واخلدمات املجتمعية التي
تقدمها حتى تتمكن الكلية من تطوير �أدائها مبا يحقق متطلبات املجتمع وتكت�سب ثقته.

ما هو الإعتماد؟

الإعتماد هو الإعرتاف الذي متنحه الهيئة الوطنية للتقومي والإعتماد الأكادميي( )NCAAAل�ضمان
اجل��ودة بامل�ؤ�س�س��ة الت��ي ت�س��تطيع �إثب��ات �أن براجمه��ا ت�س��تويف معاي�ير مقبول��ة و �أن لديه��ا �أنظم��ة فعال��ة
قائمة لإدارة اجلودة والتح�سني امل�ستمر لأن�شطتها الأكادميية وفقاً لل�ضوابط املن�شورة بوا�سطة الهيئة.

ملاذا ت�سعى الكلية للح�صول على الإعتماد؟

�	-1إدارة جودة الربامج الأكادميية و املقررات الدرا�سية.
الت�أكد من قدرة الكلية على حتقيق ر�سالتها و �أهدافها الإ�سرتاتيجية.
-2
ت�شجيع الكلية على عمل التقييم الذاتي ب�صفة دورية.
-3
الت�شجيع على التناف�س والتميز.
-4
�	-5إدارة التطوير امل�ستمر و حت�سني الأداء يف الكلية.
طم�أنة املجتمع و�أ�صحاب الأعمال وجهات التوظيف والطالب على جودة املنتج.
-6

املزايا التي حت�صل عليها الكلية بعد احل�صول على �شهادة الإعتماد
-1
-2
-3

ثقة املجتمع يف خمرجاتها التعليمية.
تقدير �سوق العمل خلريجيها.
توفري فر�ص عمل �أف�ضل للخريجني.
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م�صطلحات الدليل
امل�ؤ�س�سة :

يق�صد بها كل م�ؤ�س�سة تعليم عايل تقدم برامج تعليمية تتعلق مب�ؤهل علمي عايل (بكالوريوس) �أو درجة
علمية �أعلى (دبلوم /ماج�ستري  /دكتوراة).

الربنامج التعليمي:

يت��م تنفي��ذه يف م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل و يت�ضم��ن املناه��ج و املق��ررات و الأن�ش��طة الت��ي تك�س��ب الطال��ب
املعرفة و املهارات و القيم الالزمة لتحقيق �أهداف تعليمية خمططة و يف تخ�ص�ص درا�س��ي حمدد و عادة
تقدم كل م�ؤ�س�سة تعليمية برنامج تعليمي واحد �أو �أكرث .

املنهج:

هــو جمموع��ة املع��ارف و امله��ارات و الوجداني��ات الت��ي تقدمه��ا الكلي��ة داخل جدرانه��ا �أو خارجها للطالب
لتحقيق خمرجات التعلم املن�شودة من برنامج تعليمي �أو مادة درا�سية يف مدة زمنية حمددة.

املعايري الأكادميية:

هي معايري حمددة تقررها كل من اجلامعة و الكلية و تكون م�ستمدة من مراجع خارجية قومية �أو عاملية
و تت�ضمن احلد الأدنى من املعرفة و املهارات املفرت�ض �أن يكت�س��بها اخلريجون من البرنامج التعليمي و
ت�ستويف ر�سالة الكلية املعلنة.

خمرجات التعلم امل�ستهدفه:

ه��ي املعرف��ة والفه��م وامله��ارات الت��ي تن�ش��د الكلي��ة �أن يكت�س��بها الطالب عن��د �إكمالها للربنام��ج التعليمي،
والتي ترتبط بر�سالتها ،وتعك�س �إ�ستخدام معايري مرجعية خارجية قومية �أو عاملية على م�ستوى مالئم
وقابلة للقيا�س ،كما ترتبط ب�شكل وا�ضح بالطرق املختلفة لتقومي الطالب.

الالئحة الداخلية للكلية:

هي مجموعة من القواعد والقوانني التى تنظم العمل داخل الكلية وحتدد م�س�ؤوليات كل فرد داخلها.

ر�سالة الكلية:

هــي ن���ص وا�ض��ح مكت��وب ت�ضع��ه الكلي��ة ف��ى �ش��كل ر�س��الة عام��ة تعك���س �س��بب وجوده��ا و�أهدافه��ا ور�ؤيته��ا
امل�س��تقبلية ومهامه��ا واخلدم��ات الت��ي تقدمها لعمالئها وم��ا مييزها عن غريها من امل�ؤ�س�س��ات التعليمية
امل�شابهه.
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م�صادر التعلم:

هــي الإمكاني��ات التعليمي��ة للكلي��ة والت��ي توفر �س��هولة وي�س��ر التعلم للط�لاب واحل�صول عل��ى املعلومات
واملهارات امل�ستهدفة.

�أ�ساليب التعليم والتعلم:

هي الأ�ساليب والطرق التي ي�ستخدمها الأ�ساتذة مل�ساعدة الطالب يف حتقيق النتائج التعليمية امل�ستهدفه
للمقرر.

التعلم الذاتي:

هــو ق��درة الطال��ب عل��ى الإ�س��تمرار يف تنمي��ة قدرات��ه ومهارات��ه املعرفي��ة والذهني��ة ذاتي �اً وذل��ك بخ�لاف
الطرق النمطية يف التعلم.

�إجناز الطالب:

هو م�ستوى �أداء الطالب داخل الكلية وما �أحرزوه من تفوق و�إكت�ساب مهارات وخربات ومعارف.

دعم الطالب:

هو م�ساعدة الطالب و�إر�شادهم لكيفية احل�صول على �أق�صى �إ�ستفادة من الربنامج التعليمي للكلية .

تقومي الطالب:

هو جمموعة من الطرق التى من بينها الإمتحانات التي تقرها امل�ؤ�س�س��ة التعليمية لقيا���س مدى �إجناز
وحتقي��ق نتائ��ج التعلم امل�س��تهدفه (قدراتهم املعرفية ومهاراتهم الذهني��ة والعملية واملهنية) من برنامج
تعليمي أو مقرر دراسي معني.

العالمات املرجعية:

هي و�س��يلة نظامية لقيا���س ومقارنة �أداء �أي م�ؤ�س�س��ة تعليمية �إ�ستناداً �إىل منظومة من املعايري القيا�سية
املعتمدة �أو املتفق عليها ،وذلك بهدف حتديد مدى جودة امل�ؤ�س�سة وخمرجاتها وخطط التطوير الالزمة
لتحقيق �أهدافها.

املعايري القيا�سية املرجعية:

هــي نق��اط مرجعي��ة ميكن بوا�س��طتها مقارنة معايري وج��ودة الربنامج التعليمي ،ومتث��ل توقعات عامة
حول م�ستويات الإجناز وال�صفات العامة التى يجب توافرها يف اخلريج.

التقومي:

هو عملية قيا�س جودة الأداء فى كل الأن�شطة بهدف التح�سني امل�ستمر للأداء يف امل�ستقبل.
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الأطراف املجتمعية:

كاف��ة الأف��راد وامل�ؤ�س�س��ات واجله��ات الت��ي له��ا �إهتمام م�ش��روع �أو م�صلحة ما �أو تتحم��ل خماطر ناجتة عن
وجود وتنفيذ الربنامج التعليمي ،والذين ي�شملون بالن�سبة للربامج التعليمية ( الطالب و�أولياء الأمور
و�أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س ومعاونيه��م والعامل�ين بامل�ؤ�س�س��ة وممثلي النقاب��ات املهنية املرتبط��ة بالربنامج
ومنظمات الأعمال واملنظمات احلكومية و�أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املدني الذين ي�شكلون املجتمع احمللي
مل�ؤ�س�سة جغرافيا ).

التقرير ال�سنوى للكلية:

تقريرالتقييم الذاتي الذى يتم �إعداده كل عام للكلية ويقوم على تقارير الربامج الأكادميية والأن�ش��طة
املختلفه التي حتقق ر�سالة الكلية �أو املعهد

�ضمان اجلوده:

يق�صد بها تلك العملية اخلا�صة بالتحقق من �أن املعايري الأكادميية املتوافقة مع ر�سالة امل�ؤ�س�سة التعليمية
قد مت حتديدها وحتقيقها على النحو الذي يتوافق مع املعايري املناظرة لها �س��واء على امل�س��توى القومي
�أو العامل��ي ،و�أن م�س��توى ج��ودة فر���ص التعل��م والبح��ث العلم��ي وامل�ش��اركة املجتمعي��ة وتنمي��ة البيئة تعترب
مالئمة �أو تفوق توقعات كافة امل�ستفيدين النهائيني من اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة التعليمية.

حت�سني اجلودة امل�ستمر:

عملية �إدارية لتح�س�ين الأداء تركز على املخرجات وذلك من خالل عملية م�س��تمرة لل�ضبط والتح�س�ين،
بد ًال من البحث عن الأخطاء �أثناء العمل لتقليل الفجوة بني ماهو كائن ،وما يجب �أن يكون.

املراجع:

�إ�صدارات الهيئة الوطنية للتقومي والإعتماد الأكادميي .

تم بحمد اهلل
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